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Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 

 w Białce 

 

 

Informacje dla nauczycieli, uczniów, rodziców o kształceniu na odległość    

w szkole z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli  

oraz zasad bezpieczeństwa w sieci 

 

 

Od 12.03.2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w naszej szkole prowadzone jest kształcenie na odległość metodą online. 

Materiały dydaktyczne przygotowywane dla uczniów przez nauczycieli obejmują wyłącznie 

zrealizowane dotychczas treści. Ta forma utrwalenia wiadomości nie podlega ocenianiu.      

W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację zajęć 

edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach zdalnej nauki z wykorzystaniem dostępnej 

technologii IT.  

Higiena pracy uczniów i nauczycieli, a kształcenie na odległość 

 

1. Pracuj systematycznie, odrabiaj na zmianę zadania trudne i łatwe, dzięki temu 

unikniesz uczucia zmęczenia. 

2. Rozpoczynaj odrabianie zadań z następnego przedmiotu, jeśli w pełni wykonałeś 

wszystkie zadania z poprzedniego.  

3. Odrabiaj na przemian zadania trudne i łatwe. 

4. Przeplataj zadania pisemne ustnymi. 

5. Możliwości percepcyjne uczniów młodszych różnią się znacznie od starszych – dzieci 

od 7-10 lat mogą skupić uwagę na lekcji na ok. 20 min., w wieku 14 - 15 lat na ok 30 

min.   

6. Ludzie dorośli pracujący przy komputerze po każdej godzinie obsługi komputera są 

zobligowani do obowiązkowej 5-minutowej przerwy, uczniowie powinni robić sobie 

przerwę częściej, co 10-15 minut warto oderwać wzrok od ekranu i przez kilkanaście 

sekund popatrzeć daleko przed siebie, aby umożliwić oczom odpoczynek. 

7. Staraj się pracować zawsze o tej samej porze, ustal sobie harmonogram dnia. 
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8. W pierwszej kolejności wykonuj bieżące zadania, a następnie możesz sobie pozwolić 

na naukę przez proponowane strony i platformy edukacyjne. 

9. Dostosuj warunki pracy poprzez wcześniejsze przygotowanie sobie miejsca do nauki 

tj. książki, zeszyty, przybory do pisania, odpowiednie oświetlenie, biurko, a co 

najważniejsze nie zapomnij o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, w którym 

będziesz pracował. 

10. Pracuj w swoim tempie. 

11. Ograniczcie dostęp dodatkowych bodźców w trakcie wykonywanej pracy np. 

wyciszcie telefony, wyłączcie telewizor. 

12. Zadbajcie o podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, ruchu, zabawy, odpoczynku, snu. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa w sieci 

 

Drodzy Rodzice! 

 

1. Interesujcie się tym co robi na ekranie komputera, tabletu lub telefonu komórkowego. 

2. Rozmawiajcie o niebezpiecznych sytuacjach, które mogą spotkać ich w Internecie.  

3. Podkreślajcie, że nie wszystko co jest zamieszczane w sieci nie jest prawdą. 

4. Zwróćcie uwagę na nawiązywanie relacji z nieznajomym, aby nie wykonywali poleceń od 

osób po drugiej stronie ekranu, nie zawiązywali żadnych relacji. 

5. Zapewniajcie o swojej pomocy, w momencie kiedy Wasze dziecko znajdzie się w 

niebezpiecznej sytuacji. 

6. Wysłuchajcie i nie obwiniajcie. Sprawdźcie co się wydarzyło, na spokojnie oceńcie sytuację. 

Pochwalcie za to, dziecko Was poinformowało. 

7. Uczulajcie, aby Wasze dziecko nie podawało swoich danych osobowych i nie opowiadało o 

sobie, rodzinie itp. nieznajomej osobie. 

8. Prowadźcie rozmowy w taki sposób, aby dziecko miało poczucie, że Wasza „pociecha” nie 

może umawiać się z nikim bez Waszej wiedzy. 

9. Zadbajcie o aktualny program antywirusowy. 

10. Nie zapisujcie haseł w przeglądarce do kont bankowych, poczty elektronicznej, itp. 
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Kochani uczniowie! 

1. Pamiętajcie, że częste korzystanie z Internetu może spowodować uzależnienie. Mogą pojawić 

się problemy w nauce, w kontaktach z rodzicami, przyjaciółmi. 

2. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiednich zabezpieczeniach na komputerze (program 

antywirusowy), dbaj o aktualizację! 

3. Zabezpieczajcie komputer hasłem, który znają tylko członkowie Twojej rodziny! 

4. Nie podawajcie swoich danych, nie umieszczajcie zdjęć! 

5. Nie nawiązujcie kontaktu z nieznajomym, nie wiesz kto siedzi po drugiej stronie! 

6. Rozmawiajcie z bliskimi, wychowawcą, psychologiem, dyrektorem w przypadku pojawienia się 

jakichkolwiek wątpliwości! 

7. Nie pozwólcie się ośmieszać ani zastraszyć. Pamiętajcie, że nie jesteście sami! 

Źródła informacji, pomocy do kształcenia na odległość 

Minister Edukacji Narodowej na stronie www.men.gov.pl wskazuje strony internetowe i portale 

rekomendowane przez MEN, na których znajdują się materiały wspomagające pracę zdalną z 

uczniami, 18 marca 2020 r na naszej stronie internetowej https://spbialka.edu.pl w menu głównym 

dodano zakładkę nauka zdalna, gdzie na bieżąco umieszczamy adresy stron, które wspomagają 

nauczanie na odległość np.: 

1.  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ 

2. https://lekcjewsieci.pl/. 

3. https://gra.fm/lekcje-w-sieci-nowa-strona-do-nauki-online-dla-uczniow.html 

4. https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne 

5. https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

6. www.cke.gov.pl #egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin 

7. https://equrs.pl/regulamin/ 

8. https://epodreczniki.pl/ 

9. https://pl.khanacademy.org/  

10. https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-

niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-

ogolnego\ 

11. https://www.matzoo.pl/ 

Wszyscy nauczyciele korzystają z poczty elektronicznej i adresów mailowych przy 

wymianie informacji z uczniami. Każdy  z nauczycieli korzysta też z ustalonych 

z uczniami komunikatorów.                   

                                                                                          Dyrektor szkoły 

http://www.men.gov.pl/
https://spbialka.edu.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7
https://lekcjewsieci.pl/
https://gra.fm/lekcje-w-sieci-nowa-strona-do-nauki-online-dla-uczniow.html
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne?fbclid=IwAR08-MV0PsBguQ7r7ocDbsara4boVc5ByynQYdi4qjQZTsnkNPrMYQFnS-w
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna?fbclid=IwAR38UsgEktck858aw7bDnuDwic5Ww8sjzttGyX6WhNsQbN74B3Cba_FhTLE
https://www.cke.gov.pl/?fbclid=IwAR2II49hQBI7L45dr4yOGc6n-gHZ-5vc8fV3k9epNnwrjATI96iXuuPcFKg
https://www.facebook.com/hashtag/egzaminósmoklasisty?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAh3ZDiPbPVdng3S7ENYI87WQ22zbavjZL3hxECU_VcOmcIQSYx-R6Udatx2tVi3XhBp6Ey1y4A9KOh9Ar29Z1N3m0ow1NYjGrJt1psGKmIp8K1fFpkZgAgVi4rci9KHJtHcJyXmiWtYh5Dmofpgqnaq942TvwHAEdeenSGiR0UGpaUWNg4zHpE-slNAwIH8aCu-nCQPMDwdDA5HdTNKjzZr01UrK7NQ2rz3Uz4AO_NS9F-vZujVjhyIXYiHMuAiBrZTcu2X_dXCDB9wkTstBAkez5NgKYzqzSMu1hpoNwHaPq4tbg3WGdrXBsxsz5BsYoMqzc3eECn2HMibwTtlsYc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/cke?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAh3ZDiPbPVdng3S7ENYI87WQ22zbavjZL3hxECU_VcOmcIQSYx-R6Udatx2tVi3XhBp6Ey1y4A9KOh9Ar29Z1N3m0ow1NYjGrJt1psGKmIp8K1fFpkZgAgVi4rci9KHJtHcJyXmiWtYh5Dmofpgqnaq942TvwHAEdeenSGiR0UGpaUWNg4zHpE-slNAwIH8aCu-nCQPMDwdDA5HdTNKjzZr01UrK7NQ2rz3Uz4AO_NS9F-vZujVjhyIXYiHMuAiBrZTcu2X_dXCDB9wkTstBAkez5NgKYzqzSMu1hpoNwHaPq4tbg3WGdrXBsxsz5BsYoMqzc3eECn2HMibwTtlsYc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/egzamin?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAh3ZDiPbPVdng3S7ENYI87WQ22zbavjZL3hxECU_VcOmcIQSYx-R6Udatx2tVi3XhBp6Ey1y4A9KOh9Ar29Z1N3m0ow1NYjGrJt1psGKmIp8K1fFpkZgAgVi4rci9KHJtHcJyXmiWtYh5Dmofpgqnaq942TvwHAEdeenSGiR0UGpaUWNg4zHpE-slNAwIH8aCu-nCQPMDwdDA5HdTNKjzZr01UrK7NQ2rz3Uz4AO_NS9F-vZujVjhyIXYiHMuAiBrZTcu2X_dXCDB9wkTstBAkez5NgKYzqzSMu1hpoNwHaPq4tbg3WGdrXBsxsz5BsYoMqzc3eECn2HMibwTtlsYc&__tn__=%2ANKH-R
https://equrs.pl/regulamin/
https://epodreczniki.pl/
https://pl.khanacademy.org/
https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego/
https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego/
https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego/
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR2wRAIIkqrmKFcWyfYbdEiErXg39YCwkK2WZrtNLCZ6Wo9-cEKZlnK6eP4

